Laat het hart van uw bedrijf niet stilvallen.

Zoals gezegd radio, TV, krant en tijdschrift staan bol van voeding en bewegen. Bewustwording van onze
overheid, de ziektekostenverzekeraar en onze medeburgers speelt de fitnessbranche in de kaart. Zo
langzaam maar zeker vervullen “wij” een sleutelrol in onze samenleving. Gezondheid gaat gepaard met
bewegen en bewegen wordt inmiddels algemeen geassocieerd met “de sportschool”
Mooi. Wij fitness ondernemers moeten hier op de juiste manier op inspelen. Het aanbod van
sportaccommodaties wordt onder luid applaus ontvangen. Met hier en daar nog een enkeling die met
geen paard in beweging te krijgen is, zal een samenleving zonder fitness slechts in een grijs verleden zijn
voorgekomen. Ikzelf begin mijn dag met een half uurtje sporten. Daarbij blijf ik niet alleen slank en soepel
maar voel ik mij de rest van de dag fris en fruitig, sporten speelt dus ook voor mij met recht een sleutelrol
in mijn bestaan.
Wij zijn op de goede weg. Het fitnessaanbod is daar en de lang voorspelde selectieprocedure is begonnen.
Het kaf scheidt zich van het koren en diegene die zijn zaakjes netjes op een rijtje heeft blijkt het overleven
te hebben ingeruild voor succesvol en winstgevend ondernemen. Uw bedrijf gezond en soepel houden
resulteert in fris en fruitige medewerkers die uw klanten vrolijk en monter zullen helpen de beoogde
resultaten te behalen en te behouden.
De eerste “crisis” slachtoffers zijn inmiddels gesignaleerd. Daar waar de fitnessondernemer het
vertrouwen had gegeven aan een niet gecertificeerde, op het web gebaseerde, automatiseringsaanbieder
is door “omstandigheden” het kaarsje van deze leverancier gedoofd en hebben haar gedupeerde klanten
met lede ogen moeten aanschouwen hoe hun webapplicatie van het web is verdwenen. Het faillissement
was nog niet uitgesproken of de hoofdkraan van de centrale server was al dicht gedraaid. Naarstig zijn
deze ondernemers op zoek gegaan naar een nieuwe maar vooral betrouwbare partner.
Geschoeid op ervaringen kiezen zij nu niet voor prijs en snelle verkooppraatjes maar voor gewaarborgde
kwaliteit. Kwaliteit met dezelfde voordelen als de webapplicaties maar met de zekerheden die een
gekoesterde server, met alle daarin bewaarde data, moet bieden. Een gecertificeerde
automatiseringspartner houdt uw bedrijf gezond en soepel. Hij is het kloppend hart van uw bedrijf en een
gedegen hulp bij het realiseren van vooraf uitgestippelde doelen.
Maak voor de zekerheid zelf uw back up en exporteer dagelijks uw data naar Excel lijsten . U voorkomt
daarmee een hartinfarct die uw niet gecertificeerde leverancier kan hebben veroorzaakt. U zult dan altijd
kunnen beschikken over uw eigen data zodat een gerenommeerde opvolger u snel weer op de been kan
helpen.
Ga in zee met een deskundige en gecertificeerde partij. Zo bent u verzekerd van bedrijfscontinuïteit en
kunt u ten alle tijden over uw eigen data beschikken. Vraagt u zich weleens af of uw
automatiseringspartner uw bedrijfshart blijvend laat kloppen?
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